
Kisah Ramayana

Written by esensi
Tuesday, 23 August 2016 11:27 - Last Updated Monday, 19 September 2016 15:00

Kisah Ramayana

Seperti yang banyak diketahui, kisah-kisah pewayangan, dengan beragam tokohnya, sarat
akan pelajaran moral dan pendidikan karakter yang tidak ternilai harganya.  Walau terbilang
warisan kuno, Kisah Ramayana merupakan kisah yang telah lama mengakar dalam benak
masyarakat nusantara, yang sarat akan pembelajaran moral dan perilaku baik. Kisah
keberanian tokoh-tokohnya pun telah banyak dijadikan simbol bagi tata laku seseorang di
kehidupan nyata.

    

  Mempelajari kisah tradisional yang tidak lekang dimakan zaman ini dirasa penting bagi para
pembelajar, selain sebagai bentuk pewarisan, dan sebagai pengantar pembelajaran perilaku.
Karena secara sederhana, kisah ini merupakan pengantar bagi para pembelajar untuk
memaknai kehidupan, mengobarkan semangat perjuangan, mencontoh perilaku baik, serta
meresapi ajaran moral akan konsekuensi dan integritas. Bacaan berbasis budaya nasional ini
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dapat menjadi bacaan hiburan, sekaligus mampu menambah wawasan budaya sarat ajaran
moral dan karakter untuk generasi muda Indonesia.

Keunggulan Produk:

    -  Menceritakan epos Ramayana dengan bahasa yang ringan dan sederhana,
menjadikannya mudah untuk dicerna oleh siswa (10-14 tahun).
    -  Sarat dengan pesan moral dan wawasan budaya, khususnya kisah pewayangan yang
mulai ditinggalkan.
    -  Gaya penceritaan yang menyerupai dalang, memungkinkan buku ini menjadi referensi
pembelajaran storytelling, bahkan berlatih menjadi “dalang cilik”.
    -  Dapat dijadikan referensi untuk ketuntasan Kompetensi Dasar (KD) siswa untuk mapel
Bahasa Indonesia, secara rinci sbb:

        

Jenjang

  

Kompetensi   Dasar

  

Kurikulum

  
    

Kelas 4 SD

  

KD poin 2-3

  

(K13)

  
    

Kelas 5 SD
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KD semester 1

  

(KTSP)

  
    

Kelas 7 SMP

  

KD semester 1

  

(KTSP)

  
    

Kelas 8 SMP

  

KD poin 3-4

  

(K13)

  
    

Spesifikasi:

    -  Kode buku: 308 959 003 0
    -  ISBN: 978 602 6847 05 8
    -  Penulis: B. Suryosubroto
    -  Tinggi buku: 21cm
    -  Lebar Buku: 16cm
    -  Warna isi: BW
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